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املقدمة

الخلفية:
)1هناك عدد كبري من املؤسسات الدولية حول العامل متفاوتة الحجم والتعقيد ،بعض املؤسسات ذات حجم
صغري وعدد ضئيل من االعضاء ،يف حني أن البعض اآلخر منها ضخمة وذات عضوية دولية.
)2يتم متويل املؤسسات الدولية باألساس من خالل املساهامت التربعات والضامنات أو من خالل أموال عامة
أخرى تدفع من قبل الدول األعضاء .وعليه ،فإن هذه األموال تعترب جزءا من املوازنات الوطنية .تويل األجهزة
العليا للرقابة اهتامما اساسيا بالحوكمة الرشيدة واملساءلة واالدارة املالية الفعالة وادارة األداء الفعال
وشفافية املؤسسات الدولية وتعترب أن األنظمة الرقابية الجيدة واملنظمة واملستقلة من شأنها أن تساهم يف
رقابة أفضل وأكرث شفافية للمؤسسات الدولية وتساهم بالتايل يف كفاءتها وفعاليتها واقتصادها.
)3ان املسائل املتعلقة بالتدقيق عىل املؤسسات الدولية تم عرضها يف جدول اعامل اإلنتوساي (املنظمة الدولية
لألجهزة العليا للرقابة) منذ أمد بعيد ،وقد وافقت منظمة اإلنتوساي عىل التوصيات خالل:
•مؤمتر اإلنكوساي الثاين يف بلجيكا (.)1956
•مؤمتر اإلنكوساي الثالث يف الربازيل (.)1959
•مؤمتر األنكوساي التاسع يف البريو ( ،)1977الذي تم فيه اعتامد «اعالن لیام للتوجيهات الخاصة
باملبادئ الرقابية» والذي اقر يف القسم  25مراجعة الهيئات الدولية والهيئات اإلقليمية من قبل
األجهزة العليا للرقابة.
•املؤمتر العارش لالنكوساي بکینیا (.)1980
•املؤمتر الثامن عرش لإلنكوساي املقام باملجر ( ،)2004الذي تم فيه اعتامد «أفضل ترتيبات املراجعة
للمؤسسات الدولية» و»توجيهات لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة».
•املؤمتر التاسع عرش لالنكوساي (  ،)2007الذي تم خالله انشاء إطار املعيار الدويل لألجهزة
العليا للرقابة .ISSAI
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)4يف سنة  2004قام اعضاء منظمة اإلنتوساي بإنشاء معاییر للمؤسسات الدولية قصد تحديث ترتيبات التدقيق
الخارجي ملواءمتها بشكل وثيق مع أفضل املامرسات .شهدت هذه الرتتيبات منذ سنة  2004تحسينات كبرية
وقامت العديد من املؤسسات الدولية بإدخال منهجية أكرث مهنية للحصول عىل خدمات التدقيق وذلك
بتدعيم املنافسة الختيار املدققني الخارجيني باالعتامد عىل الجدارة وكذلك لتحقيق الدوران املنتظم للمدققني
الخارجيني ومجابهة املخاطر التي تنتج عن األلفة وتحديث املدخالت من قبل املدققني الخارجيني عىل اساس
أكرث إنتظاما .هذه التوجيهات االضافية تهدف اىل مزيد تعزيز الرتتيبات املتعلقة بالتدقيق الخارجي.
)5خالل العرشية األخرية حققت العديد من املؤسسات الدولية تقدما باستعامل املعايري املحاسبية الدولية
الخاصة بالقطاع الحكومي ( )IPSASواملعايري الدولية للتقارير املالية ( .)IFRSيف الواقع ،قامت منظمة
األمم املتحدة ومؤسسات منظومة األمم املتحدة باالنتقال تدريجيا العتامد املعايري املحاسبية الدولية الخاصة
بالقطاع الحكومي ( )IPSASبحلول سنة  2014وكذلك الشأن بالنسبة إىل عديد املؤسسات الدولية الغري
أممية .إن اعتامد معاییر محاسبية معرتف بها مكنت من تحقيق تحسن يف التقارير املالية واالدارة املالية
والشفافية بخصوص ایرادات ونفقات واصول والتزامات املؤسسات الدولية .ان اعتامد معاییر محاسبية أكرث
صالبة يستدعي مهارات تدقيق خارجي مناسبة وانه عىل املؤسسات الدولية أكرث من أي وقت مىض ،أن تقوم
بتعيني مدققني خارجيني أكرث مالءمة ألنشطتها الخصوصية.
)6تعترب منظمة اإلنتوساي آن تدقيقا خارجيا فعاال يعترب عامال حاسام لحوكمة أفضل ،وأن اعضاء منظمة
اإلنتوساي دون سواهم مخولون للمساهمة يف تحقيق ذلك .لذا فإن مجموعة اإلنتوساي واعضائها تعهدوا
بتطوير ترتيبات التدقيق لتشجيع التدقيق عىل املؤسسات الدولية من قبل مجموعة اإلنتوساي ،بناء عىل
خربتهم واستقالليتهم يف الرقابة املالية ورقابة املطابقة ورقابة األداء عىل املال العام.

مبادئ ترتيبات التدقيق الخارجي عىل املؤسسات الدولية:
)7تم اعتبار مجموعة املبادئ التالية اساسية لضامن تدقيق خارجي فعال عىل املؤسسات الدولية ،انظر معیار
توجيهات اإلنتوساي للحوكمة الرشيدة (الدليل االرشادي  « 5091الرتتيبات الالزمة ملراجعة املؤسسات الدولية»):
•يتعني عىل كل املؤسسات الدولية التي يتم متويلها او دعمها من خالل املال العام أن تخضع اىل تدقيق
خارجي فعال وذي جودة عالية لتعزيز حوكمة أفضل وتحقيق الشفافية واملساءلة.
•ينبغي تعيني املدقق الخارجي (املشار اليه فيام بعد باملدقق) بطريقة مفتوحة وعادلة وشفافة.
•ينبغي عىل املؤسسة الدولية أن تضمن استقاللية املدقق عند انجازه لعمله الرقايب.
•ينبغي أن يضمن اإلطار القانوين للمؤسسة الدولية و  /او اللوائح املالية سلطة املراجع إلنجاز عمله
الرقايب عىل املال العام مبا يتوافق مع املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة  ISSAIsأو اي معاییر دولية
أخرى معرتف بها.
•ينبغي توفري املوارد الكافية إلنجاز العمل الرقايب.
•ينبغي أن تضمن املؤسسة الدولية للمدقق أن يرفع تقاريره حول نتائج التدقيق إىل مجلس ادارة املؤسسة.
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)8سوف يتم تقديم هذه املبادئ لالعتامد خالل مؤمتر اإلنكوساي الثاين والعرشين الذي سينعقد يف االمارات
العربية املتحدة خالل سنة .2016

تعريف املؤسسات الدولية:
)9الغرض استعاملها يف إطار مبادئ ترتيبات التدقيق الخارجي للمؤسسات الدولية املقرتح يف معيار توجيهات
اإلنتوساي للحوكمة الرشيدة (الدليل االرشادي « 5091الرتتيبات الالزمة ملراجعة املؤسسات الدولية») تم
تعريف املؤسسة الدولية كاآليت:
املؤسسة الدولية هي منظمة ،سواء كان تأسيسها مبقتىض اتفاقية أو معاهدة أو من دونها ،تضم يف عضويتها دولتان
أو أكرث (وكاالت حكومية او مؤسسات متول من املال العام) ويرشف عىل شؤونها املالية املشرتكة مجلس ادارة.
ميكن ان يكون الغرض من مثل هذه املؤسسات الدولية تحقيق التعاون الدويل يف معالجة مسائل ذات طابع
اقتصادي ،فني ،اجتامعي ،ثقايف او انساين ،وميكن ان يكون التعاون املذكور يف مجاالت الحوكمة واألمن والتمويل
والبحث العلمي والبيئة او انجاز مشاريع تقنية مشرتكة ،اقتصادية ،مالية أو اجتامعية

توجيهات لفائدة األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة:
	)10تهدف هذه الوثيقة إىل توفري إرشادات تكميلية لألجهزة العليا للرقابة يف مجال تعزيز وضع ترتيبات
مراجعة خارجية أفضل للمؤسسات الدولية وإعداد األجهزة العليا للرقابة إلجراء مثل هذا التدقيق .وال تكرر
التوجيهات املعايري واملبادئ التوجيهية الصادرة يف أماكن أخرى ،كام أنها ال تفرتض تقديم ملخص شامل
لجميع املسائل التي سيتعني عىل كل من جهاز اعىل للرقابة املالية واملحاسبة النظر فيها قبل البت فيام إذا
كان سيتوىل مهمة دولية ملراجعة الحسابات أم ال.
	)(11حذفت هذه الفقرة)
	)12يوفر أدلة لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة( ،)5091, GUID 5090إرشادات التدقيق عىل املؤسسات الدولية
وهي توجيهات مفيدة حول مسائل عملية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة األقل خربة يف مجال التدقيق عىل
املؤسسات الدولية .وبخالف الخلفية الواردة بالفصل األول ،فإن هذه الوثيقة مقسمة إىل مثانية فصول:
الفصل الثاين حدد اهم فوائد املدققني الخارجيني للمؤسسات الدولية الذين يتم تعيينهم من بني األجهزة
العليا للرقابة املالية واملحاسبة ،ويرجع ذلك باألساس إىل خربتهم الواسعة يف مجال الرقابة عىل القطاع
الحكومي ،باإلضافة إىل الرقابة عىل البيانات املالية فإن األجهزة العليا للرقابة لها خربة واسعة يف توفري خدمات
تدقيق إضافية وذلك بإنجاز الرقابة عىل األداء ورقابة املطابقة.
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الفصل الثالث يحدد املسائل الهامة لألجهزة العليا للرقابة التي ترغب يف التدقيق عىل املؤسسات الدولية.
الفصل الرابع يوفر ملحة عامة حول اهم النقاط والتوجيهات حول املبادئ األساسية إلمتام عروض االرتباط
إلنجاز مهمة رقابية جديدة يف إطار مامرسة العطاءات التنافسية.
الفصل الخامس يوفر توجيهات حول تقييم املخاطر لقبول ترتيبات التدقيق الخارجي ،سواء كان ذلك يف
املرحلة األولية قبل قبول التعيني وكذلك عند اجراء التدقيق.
الفصل السادس يحدد أفضل املامرسات التي يجب اتباعها فيام يتعلق برتتيبات التسليم لتبادل املعلومات
واملعارف والبيانات بین املدققني الخلف والسلف مبناسبة تغيري املدققني الخارجيني.
الفصل السابع (يتم الرجوع اىل إصدارات اإلنتوساي املرتبطة باملوضوع) يشري إىل املعايري الدولية لألجهزة
العليا للرقابة املالية واملحاسبة او اي معاییر دولية أخرى ذات صلة معرتف بها ،كام يحدد بعض الجوانب
املتعلقة بالتدقيق عىل املؤسسات الدولية التي ميكن أن تختلف عن التدقيق عىل النطاق الوطني.
الفصل الثامن يوفر توجيهات حول دور ومجال لجان التدقيق التي انترشت بشكل ملحوظ يف
املؤسسات الدولية.
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2

تعزيز مبادئ ترتيبات التدقيق الخارجي

املقدمة:
اقرت منظمة اإلنتوساي يف اعالن ليام لسنة  1977ما ييل:
تكون املؤسسات الدولية واملؤسسات فوق الوطنية ،التي تغطي نفقاتها بفضل مساهامت من الدول األعضاء،
خاضعة لرقابة خارجية ومستقلة مثلها يف ذلك مثل أي دولة فردية
رغم أن العمليات الرقابية يجب أن تأخذ بعني االعتبار مستوى املوارد املستعملة ومهام هذه املؤسسات ،فإن عليها
أن تتبع مبادئ شبيهة بتلك التي تحكم العمليات الرقابية التي تقوم بها األجهزة العليا للرقابة يف البلدان األعضاء
تأمينا الستقاللية هذه العمليات الرقابية ،يتم تعيني أعضاء جهاز الرقابة الخارجية أساسا من بني أعضاء
األجهزة العليا للرقابة
	)13ان املؤسسة الدولية ،بوصفها کیانا مستقال ،مسؤولة عىل اعداد قواعدها ولوائحها ،مبا يف ذلك ترتيبات
التدقيق .ينبغي ان ترتكز القواعد واللوائح عىل املبادئ الدولية املتفق بشأنها .تختلف املؤسسات الدولية يف
تكوينها .غري أنه ،عادة ،ما يتم تشكيلها تحت القانون الدويل ككيان قانوين وميكن ان تخضع اىل عديد من
االلتزامات وفقا لقواعد تكوينها.
	)14ان مجلس االدارة املتكون من ممثلني لكل (أو) بعض الدول األعضاء ،يقرر مثل تلك القواعد ،وعىل رأسها
القواعد واللوائح التي تغطي االدارة املالية واملوازنة واملحاسبة وكذلك التدقيق .تقوم االدارة بالتسيري اليومي
للمؤسسة الدولية ضمن اطار يضعه مجلس االدارة .أن مسألة القواعد واللوائح التي تغطي التدقيق تدخل
ضمن مشموالت منظمة األجهزة العليا للرقابة «اإلنتوساي» واألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة .ينبغي
عىل األجهزة العليا للرقابة التواصل مع املؤسسات الدولية وممثليها الوطنيني لتضمن ان القواعد واللوائح
توفر الرتتيبات املناسبة إلنجاز التدقيق الخارجي.
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فوائد االستعانة باألجهزة العليا للرقابة کمدقق خارجي:
	)15بتعزيز اعتامد مبادئ ترتيبات التدقيق الخارجي للمؤسسات الدولية ،فان األجهزة العليا للرقابة
املالية واملحاسبة ترغب يف التأكيد عىل الفوائد الكربى إلنجاز التدقيق الخارجي من قبل مجموعة
األجهزة العليا للرقابة.
	)16تذكر مبادئ اإلنتوساي  »12قيمة ومنافع األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة  -احداث الفارق يف حياة
املواطنني ،ينص عىل مدى امكانية األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة احداث الفارق يف حياة املواطنني
وذلك بناء عىل ما ييل:
•تعزيز املساءلة والشفافية والنزاهة يف الهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام (مبا يف ذلك املؤسسات
الدولية كام تم تعريفها يف الفقرة  9أعاله)،
•ابراز أهميتها املستمرة للمواطنني والربملان وبقية األطراف املعنية
•أن تكون منظمة منوذجية يحتذى بها.
	)17ان املؤسسات الدولية التي تغطي مصاريفها من خالل مساهامت الدول األعضاء ،تستدعي تدقيقا خارجيا
ومستقال مامثال للتدقيق الذي يطبق عىل حكومات البلدان بصفة منفردة .مع مراعاة وجوب مواءمة هذا
التدقيق مع هيكل ومهام املؤسسة املعنية ،فإنه ينبغي كذلك هيكلتها بطريقة مامثلة للتدقيق املتبع من قبل
األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة عىل النطاق الوطني.
	)18ينبغي أن تحدد القواعد واللوائح املالية للمؤسسة الدولية ما إذا كان اختيار املراجع الخارجي من بني األجهزة
العليا للرقابة املالية واملحاسبة للبلدان األعضاء او بصفة اوسع من بني األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة.
	)19ان العوامل التي ميكن أخذها بعني االعتبار من قبل األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة عىل أنها تؤثر عىل
املؤسسات الدولية يف اللجوء إىل خدماتها تتمحور فيام ييل:
•استقاللية األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة عن حكوماتها يف بلدانهم وكذلك عن املؤسسات
الدولية ويف التزامهم مبعايري التدقيق ،الخربة الواسعة لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة وسجلها
الحافل يف توفري تدقيق خارجي فعال ملؤسسات القطاع الحكومي،
•خربة األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة يف القيام برقابة عىل األداء باإلضافة إىل الرقابة عىل القوائم
املالية ورقابة املطابقة مع القوانني واللوائح ،التجربة الكبرية والتدريب العميل ملجموعة األجهزة العليا
للرقابة املالية واملحاسبة يف التدقيق الدويل بناء عىل أعىل املعايري املهنية ،مثال ذلك عدد مهم من
املؤسسات الدولية يتم التدقيق عليها من قبل األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة
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•توفر األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة خدمات تدقيق بكلفة فعالة تواصل قوي بني األجهزة
العليا للرقابة املالية واملحاسبة األعضاء يف منظمة اإلنتوساي ،التي توفر آليات إلعداد ومعالجة
معايري ذات عالقة بالتدقيق عىل القطاع الحكومي وتقاسم أفضل املامرسات يف كل مجاالت
التدقيق علی القطاع الحكومي،
•رغبة وقدرة األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة عىل العمل مع أجهزة عليا أخرى للرقابة املالية
واملحاسبة اقل خربة يف التدقيق عىل املؤسسات الدولية.
	)20يعترب املدقق الخارجي مصدر معلومات مستقل عن مجلس اإلدارة والبلدان األعضاء حول ما إذا كان
أداء املؤسسة الدولية اقتصاديا وناجعا وفعاال لتحقيق الهدف الذي انشأت من أجله .ميثل أعضاء
مجلس اإلدارة للمؤسسة الدولية الدول األعضاء «املالكني» .مبا أن األموال املخصصة للمؤسسات
الدولية متأتية من األموال العمومية ،فإن السلطات الوطنية خاضعة للمساءلة بخصوص استعامل هذه
األموال .وتعتقد منظمة اإلنتوساي ان اللجوء إىل األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة أفضل وسيلة
لضامن حسن أداء وشفافية النظام.
	)21ان للجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة ،بوصفه املدقق عىل املؤسسة الدولية ،دور هام يف تقييم ترتيبات
التدقيق املتوفرة ،كام انه يندرج يف اطار مهمته االشارة إىل نقاط الضعف املمكنة يف ترتيبات املساءلة ،مبا يف
ذلك ترتيبات التدقيق الخارجي ،وان اقتىض الحال ،رفع االختالالت إىل مجلس اإلدارة.
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3

إعداد األجهزة العليا للرقابة للقيام
مبهمة مدققني خارجیین

املقدمة:
	)22ميكن أن تتحقق فوائد لصالح مجموعة األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة اذا ما ارتفع عدد األجهزة
العليا للرقابة املالية واملحاسبة التي تقوم مبهام التدقيق عىل املؤسسات الدولية .وقد تم اخطار املؤسسات
الدولية بأن تنرش اعالن طلب خدمات التدقيق عىل موقع منظمة اإلنتوساي كام شجعت األجهزة العليا
للرقابة املالية واملحاسبة لزيارة املوقع لالستعالم حول هذه الطلبات.
	)23لغاية أن تكون األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة عىل بينة بطلبات املهام الرقابية املتوفرة ،ينبغي عليها اقامة
عالقة تواصل مع الوزارات املعنية أو ممثيل دولهم يف مجالس ادارات املؤسسات الدولية ملتابعة الفرص املتوفرة.
	)24ميكن للجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة الذي يتعهد مبراجعة املؤسسة الدولية أن يحصل عىل فوائد
كبرية .وتشمل هذه الفائدة ما ييل:
•تطور مهني ملوظفي الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة من خالل احتكاكهم بالبيئة الدولية تطور
مهني من خالل العمل مع أجهزة عليا أخرى للرقابة املالية واملحاسبة يف إطار مجلس التدقيق ،الرشاكة
مع أجهزة عليا أخرى للرقابة املالية واملحاسبة ،إلخ...
•تحديات ايجابية وخربة دولية يف التدقيق للموظفني األعضاء من الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة.
•اكتساب مزيد املعرفة حول املؤسسات التي تحصل عىل مساهامت من املوازنات الوطنية للدول األعضاء.
	)25كام يحتمل وجود عددا من التحديات ،وهي كاآليت:
•الحاجة إىل التأكد أن أعامل التدقيق الدولية ال تؤثر عىل األولويات الوطنية.
•الحاجة إىل مزيد تدريب وتطوير املوظفني الذين سيقومون بهذا العمل.
•الحاجة إىل تعديل ترتيبات التخطيط لتلبية االحتياجات والجدول الزمني للتدقيق الدويل ،مثل تقديم
تقرير ونتائج التدقيق.
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االختصاص القانوين والدستوري لألجهزة العليا للرقابة
املالية واملحاسبة:
	)26ينبغي عىل الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة الذي ينوي القيام بدور املدقق الخارجي للمؤسسة الدولية
التأكد من أن هذا الدور يندرج ضمن اختصاصاته .ميكن ان ال يندرج التدقيق عىل املؤسسات الدولية ضمن
مهام بعض األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة بينام ميكن أن تحتوي ترشيعات البعض اآلخر عىل قيود
تجاه تلقي دفوعات لقاء هذا النوع من األعامل.
	)27إذا ال تحتوي املهام بشكل واضح عىل بند يسمح بالقيام بالتدقيق الدويل ،ميكن لألجهزة العليا للرقابة أن
تعتمد عىل محتوى مبدأ اإلنتوساي رقم - 1اعالن ليام ملنظمة اإلنتوساي ،والذي ينص عىل أن التدقيق عىل
املؤسسات الدولية يجب أن يندرج ضمن مهام الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة .تشجع األجهزة العليا
للرقابة املالية واملحاسبة التي ال متكنها مهامها من القيام بالتدقيق عىل املؤسسات الدولية أن تحاول التأثري
قصد ادرج هذا النوع من التدقيق ضمن مهامها.

إعداد األجهزة العليا للرقابة:
	)28هناك عديد املجاالت التي ينبغي التحري بشأنها لضامن قدرة الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة عىل
تقديم خدمات التدقيق املطلوبة .ميكن لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة التي لها الخربة يف التدقيق
عىل املؤسسات الدولية ان تكون ملمة مبجمل املسائل املتعلقة بهذا املوضوع ان مل تكن كلها ،غري أنه ميكن
أن توفر التوجيهات التالية فائدة الصقل سياساتها واسرتاتيجياتها .من املهم أن:
•يعتمد عمل الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة کمدقق عىل املؤسسات الدولية عىل القرارات
املضمنة يف إطار سياستها والتزام قيادتها،
•ينبغي توفر اطار قانوين ملثل هذه األعامل ،يوضح مسؤولية الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة
واملوظفني الذين يتم تعيينهم للقيام بالتدقيق،
•يتعني عىل الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة ان يعتمد وينفذ املعاییر ذات الصلة ويضمن أله تتوفر
لديه املهارات املهنية للتدقيق عىل املؤسسات الدولية والقيام بأعامل تدقيق عالية الجودة.
سيتم تطوير هذه النقاط فيام ييل:
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القرارات املضمنة يف إطار السياسات:
	)29إلنجاز أعامل التدقيق الدويل ،يتعني أن تتوفر للجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة بنود تخص كل من
املوارد املالية والبرشية .إن قرارات القيام بالتدقيق الدويل ينبغي أن تتخذ من قبل االدارة العليا عىل املستوى
االسرتاتيجي ويتعني ادراج بنود يف الغرض يف املخططات االسرتاتيجية للجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة
وكذلك مبخططاتها السنوية وموازناتها.
	)30نظرا للقيود املالية ،فإن بعض األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة ال ميكن لها القيام مبثل هذه األعامل
الرقابية ان مل تتم تغطية كلفتها بالكامل .وجزء من التخطيط ،يتعني تحديد حجم الرغبة يف املشاركة وطيف
املراجعة واملوارد الكافية للتدريب واعداد املوظفني.
	)31يف إطار اعداد ترتيبات التدقيق ،عندما يتم تعيني أفرادا من بني موظفي الجهاز األعىل للرقابة املالية
واملحاسبة عوضا عن الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة نفسه ،يتعني عىل الجهاز األعىل للرقابة املالية
واملحاسبة أن يتحمل كامل املسؤولية بخصوص التدقيق واعطاء تعليامت واضحة ملوظفيه الذين يتم تعيينهم
وانشاء نظام ضامن الجودة لتحقيق اإللتزام بالتعليامت املعطاة.

اإلطار القانوين:
	)32إن اآلثار القانونية لتعيني جهاز اعىل للرقابة املالية واملحاسبة کمدقق خارجي ملؤسسة دولية ميكن أن يختلف
عن اآلثار املتعلقة بالعمل عىل النطاق الوطني .ينبغي عىل األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة التي تنوي
القيام بأعامل التدقيق الدويل أن تأخذ بعني االعتبار اآلثار القانونية والعواقب املحتملة ملثل هذه األعامل.
الفصل  6يقدم تفاصيل للعوامل التي يتعني عىل الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة أخذها يف االعتبار عند
قبول التعهد بالقيام مبهمة تدقيق خارجي.

االلتزامات تجاه االختالالت:
	)33خالل السنوات األخرية تم تسجيل ارتفاع يف عدد الدعاوي ضد رشكات التدقيق يف القطاع الخاص .ومن
املحتمل كذلك تسجيل حاالت یکون فيها الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة او موظفوه العاملون
كمدققني خارجيني ملؤسسة دولية معرضني للمثول أمام القضاء .يتعني عىل الجهاز األعىل للرقابة املالية
واملحاسبة أن تدرك هذه املسألة دون أن یکون لها تأثري عند التفكري يف تويل مثل هذا االلتزام بالتدقيق.
	)34يف بعض الدول توفر الترشيعات الوطنية املتعلقة ببعض األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة حصانة
للجهاز وموظفيه ضد اإلجراءات القضائية من أي نوع ناتجة عن قيامهم واجباتهم الرسمية .وميكن أن ذلك
أيضا وفقا للترشيعات اعامل التدقيق للمؤسسة الدولية.
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مسؤولية األجهزة العليا للرقابة بوصفها املشغل للمدققني
املعنيني بالتدقيق عىل املؤسسات الدولية:
	)35عادة ما ينظر إىل موظفي الجهاز األعىل للرقابة املشاركني يف عمليات التدقيق عىل أنه يعمل بشكل كامل
لدى الجهاز األعىل للرقابة أثناء عملهم يف الخارج ويحصل املوظفون عىل املزايا الكاملة يف مثل هذه
املهام .ويف معظم الحاالت ،يكون الجهاز األعىل للرقابة مسؤوال بصفته رب عمل موظفيه املعينني يف مهام
التدقيق الدولية .وسيتعني عىل الجهاز األعىل للرقابة أيضا أن ينظر يف جوانب أخرى مثل أمن املوظفني
وترتيبات التعامل مع حاالت الطوارئ .وميكن إدراج أي احتياجات إضافية يف اتفاق أو عقد بني الجهاز
األعىل للرقابة واملوظفني املعنيني.

املعايري واملهارات املهنية:
	)36ينبغي انجاز أعامل التدقيق وفقا للمعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة أو أية معايري دولية
أخرى معرتف بها.
	)37عموما ،فإن املؤهالت واملهارات املطلوبة من املوظفني املعنيني بالتدقيق عىل املؤسسة الدولية هي بذاتها
املطلوبة الرقابة مامثلة بنفس الحجم والتعقيد .هناك عوامل اضافية ينبغي اعتبارها عند اختيار املوظفني
ملثل هذه املهام:
•املهارات اللغوية الالزمة.
•القدرة عىل العمل بصفة منفردة ،خارج الحدود ويف بيئة ثقافية مختلفة ،و
•املعرفة والخربة يف تطبيق املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة أو معاییر تدقيق دويل أخرى ذات صلة.
	)38كام ينبغي اعتبار طريقة تحديد العدد املطلوب من املوظفني املؤهلني .تنظم بعض األجهزة العليا للرقابة
املالية واملحاسبة ورش عمل ملوظفيها حول مهام التدقيق الدويل .يستحسن ان تسعى األجهزة العليا للرقابة
املالية واملحاسبة التي لها خربة ضئيلة أو ليست لها خربة يف التدقيق الدويل ،إىل الحصول عىل املساعدة من
قبل األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة التي تتوفر لديها الخربة .عندما يتعلق األمر مبهام تدقيق مشرتكة،
ميكن كذلك دعوة موظفني من األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة املشاركة.
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إعداد العروض املهام تدقيق جديدة

	)39عندما تقوم مؤسسة دولية بإعالن للحصول عىل خدمات املراجعة الخارجية من خالل طلب عروض تنافيس،
فإن مجلس اإلدارة يقوم عادة بإصدار تعليامت مفصلة بشأن مكونات املقرتحات التي ستقام .من أجل ذلك
فإنه ينبغي أي مقدم محتمل للعروض اتباع التعليامت الدقيقة املحددة يف طلب العروض حتى يضمن توافق
مقرتحاته مع الرشوط املحددة .ويعترب هذا األمر مهام يف متكني املؤسسات الدولية من تقييم املقرتحات بطريقة
متسقة ونزيهة ومبا يعطيها القدرة عىل املقارنة والتقييم الفني للمعلومات عىل نفس قدم املساواة.
	)40يف بعض الحاالت ال يحدد طلب العروض بدقة ما ينبغي أن يتألف منه العرض ،وتهدف التوجيهات التالية
إىل توفري نظرة عامة حول املالمح الرئيسية التي يجب ان يتضمنها طلب العروض.

النقاط الرئيسية إلعداد املقرتح للمؤسسة الدولية:
	)41ينبغي ان يوفر القسم االفتتاحي للعرض ملخصا تنفيذيا للخدمات املزمع تقدميها ،واملؤهالت والخربة واإلطار
الزمني للتسليم والتكلفة املتوقعة .ويجب أن ينتهي هذا القسم بتوصية حول العرض املوقع من قبل رئيس
الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة املقدم للعرض.

معلومات عامة:
	)42عىل مستوى هذا القسم يتعني توفري تفاصيل للمجاالت التالية:
•معلومات حول الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة فيام يتعلق بدوره ،مسؤولياته ،حجمه واختصاصاته،
•الهيكل التنظيمي للجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة
•ترتيبات ضامن الجودة والتدقيق،
•الخربة بصفة عامة ويف مجاالت معينة تعمل بها املؤسسة الدولية.
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مؤهالت املوظفني والتدريب والخربة:
	)43ينبغي ان يسعى هذا القسم إىل تغطية املجاالت التالية:
•بیانات حول موظفي الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة  -عدد املوظفني يف كل مجال من مجاالت
االختصاص،
•تركيبة الفريق الذي سيقوم بتقديم خدمات التدقيق للمؤسسة الدولية املعنية،
•بيانات تفصيلية حول املوظفني أعضاء الفريق:
•الخطة
•الدور
•الخربة
•ملخص ألهم مجاالت االختصاص ،عىل سبيل املثال.
•نظم املعلومات والخربة يف التدقيق ،الرتتيبات املعتمدة يف مجال التطوير املهني املستمر.

منهجية واسرتاتيجية التدقيق:
	)44يجب ان يحتوي العرض عىل بعض التفاصيل حول طريقة تقديم خدمات التدقيق وفيام ييل املالمح الرئيسية لذلك:
•اسرتاتيجية املراجعة التي سيتم اتباعها لتنفيذ اعامل التدقيق ،مبا يف ذلك التفاصيل حول دورة التدقيق،
•تقييم أهم املجاالت التي سيتم عليها تركيز التدقيق بناء عىل معرفة املؤسسة الدولية
•ترتيبات رفع التقارير ،متى وكيف سريفع املدقق الخارجي تقريره إىل اإلدارة وإىل مجلس اإلدارة،
•خطة التواصل بخصوص االلتزام مع االدارة التدقيق الداخيل ،مجلس االدارة وأصحاب العالقة اآلخرين
مثال ذلك لجان املوازنة واملالية ولجان التدقيق.

تكاليف التدقيق:
	)45ينبغي أن يحدد العرض بوضوح اجاميل التكلفة التي سيتم تحميلها بعنوان خدمات التدقيق الخارجي .يجب
احتساب التكلفة بالعملة التي سريفع بها التقرير للمؤسسة الدولية كام هو مطلوب من خالل طلب العروض.
يف حالة ما إذا تعلقت املصادقة عىل اكرث من موازنة مالية ،عىل سبيل املثال عندما يتوفر للمؤسسة صندوق
تقاعد منفصل او صندوق ادخار للموظفني ،ينبغي أن يتم تحديد التكلفة املقرتحة بوضوح لكل بیانات مالية.
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	)46يجب أن يتضمن العرض اتفاقا بخصوص تعديل اتعاب املراجع يف حال بروز ظروف غري متوقعة او طلبات
معينة من قبل مجالس ادارة املؤسسات الدولية والتي ميكن ان تتطلب زيادة يف املجهودات واملوارد التي
ينبغي توفريها إلنجاز خدمات تدقيق اضافية.
	)47إذا ما يتعذر عىل الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة تحميل اتعاب التدقيق ألي سبب من األسباب ،أو تم
فرض تخفيضات عىل قيمة األتعاب بعنوان خدمات التدقيق الخارجي ،ينبغي االشارة إىل الترشيعات الوطنية
أو اي اسباب أخرى لذلك .باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي عىل الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة ان يشري إىل
عدد الساعات التي ميكن احتياجها إلمتام التدقيق ،وهو ما من شأنه أن يوفر للمؤسسة الدولية بعض األمناط
من املعلومات القابلة للمقارنة.

معاییر التدقيق املعتمدة:
	)48يجب أن يحدد العرض بوضوح املعايري التي سيتم االعتامد عليها التقديم خدمات التدقيق الخارجي .وهو ما
يعني أنه ينبغي االشارة إىل املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة واملحاسبة  ISSAlsأو معاییر تدقيق دولية
أخرى معرتف بها.

السرية الذاتية لكبار أعضاء الفريق:
	)49ينبغي توفري السرية الذاتية لكبار اعضاء الفريق واي عضو آخر يعترب وجوده رضوريا يف الفريق يف ملحق
العرض مع تفصيل الخربات ذات الصلة للفريق الذي سيشارك يف تقديم اعامل التدقيق .مرة أخرى ،فإن ذلك
من شأنه أن يسمح بالتقييم الفني للمهارات املتوفرة إلنجاز خدمات التدقيق الخارجي.
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تقييم مخاطر قبول مهمة
التدقيق الخارجي

	)50يف حني أن « ISSAI 2210املوافقة عىل رشوط ارتباطات التدقيق» يحدد معايري االتفاق عىل رشوط مشاركة
التدقيق الخارجي ،يقدم هذا القسم إرشادات تكميلية حول اإلجراءات التي يجب عىل الجهاز األعىل للرقابة
النظر فيها قبل قبول املشاركة رسميا .ينبغي أن ينظر الجهاز األعىل للرقابة الذي يقدم اقرتاحا لخدمات
املراجعة الخارجية للحسابات يف املسائل التالية:

الرشوط املسبقة ملهمة التدقيق:
	)51ينبغي عىل الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة اعتبار ما ييل عند قبول االرتباط بخصوص التدقيق الخارجي:
•هل ان إطار اعداد التقارير املالية املعتمد إلعداد البيانات املالية يتوافق مع الرشوط املسبقة التي
تنص عىل ان اعداد البيانات املالية يتم وفقا لإلطار املذكور وأنه يعترب إطار عرض نزيه؟
•هل ان االدارة عىل معرفة وفهم ملسؤولياتها؟
•هل يتوفر نظام رقابة داخلية مالئم ،عىل اعتباره رضوريا للتمكني من اعداد بیانات مالية خالية من
األخطاء الجوهرية ،وأنه يسمح بالوقاية من املخالفات الجوهرية؟
•هل ان املؤسسة الدولية قادرة عىل توفري كل املعطيات ذات الصلة باملواضيع التي تعلمها او التي
يطلبها املدقق ،وهل ان املدقق غري مقيد للدخول إىل األنظمة واالتصال باألشخاص الذين ميكن لهم
توفري ادلة التدقيق داخل املؤسسة؟

تقييم نزاهة العميل:
	)52ينبغي عىل املدقق التأكد من عدم وجود اية مخاطر بخصوص النزاهة املتعلقة باملؤسسة املعنية بالتدقيق .ميكن
أن يكون من الصعب الوصول اىل مصادر معلومات موثوق بها للقيام بهذا التقييم عند التفكري يف املشاركة يف طلب
العروض .غیر أن أي مدقق محتمل ميكن له االستئناس مبصادر املعلومات التالية الستكامل هذا التقييم:
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•موقع اإللكرتوين للمؤسسة الدولية الذي يربز أنشطتها وتطورها الحايل.
•موقع اإللكرتوين للمؤسسة الدولية الذي ميكن ان تتوفر فيه وثائق عىل غرار تقارير املراجعة السابقة
وتقارير الرقابة الداخلية السنوية وتقارير لجان التدقيق السنوية ومذكرات حول مسائل ادارية وغريها
من املعلومات ذات الصلة.
•مدقق الحسابات الحايل ،الذي قد يرغب يف تقاسم املعلومات حول مجاالت مثل نتائج التدقيق واهم
مخاطر التدقيق وجودة التقارير املالية.
•وزارة الشؤون الخارجية واي وزارة اخرى ذات صلة ممثلة مبجلس ادارة املؤسسة الدولية التي ميكن أن
توفر بعض املعطيات حول انشطة املؤسسة واداء وجودة االدارة املالية.
•التقارير اإلعالمي.
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قبول التعهد مبهمة تدقيق خارجي
جديدة – ترتيبات االستالم

تقييم نزاهة العميل:
	)53ينبغي ان يقوم املدقق الجديد بالرتتيب الرسمي لالستالم من املدقق املتخيل .ميكن ان يكون املدقق املتخيل
قد قام بتجميع معارف وعادات ومامرسات حول املؤسسة مل يقم بالرضورة بتوثيقها .بناء عىل ذلك ،عادة ما
يتعني عقد اجتامع مع املدقق املتخيل للنظر يف هذه املسائل.
	)54من املرجح أن یکون قد تم تطبيق مبادئ توجيهية مامثلة ألعامل تدقيق دولية أخرى .عندما يتم التدقيق
عىل املؤسسات الدولية سابقا من قبل مدققني من غري األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة ،ينبغي أن
يتم االستالم وفقا ملعايري التدقيق املعتمدة وكذلك مع اعتبار التوجيهات املشار اليها يف هذا القسم.
	)55نظرا إىل محدودية املعلومات املتوفرة قبل تسلم مهام التدقيق ،ينبغي عىل املؤسسات العليا للرقابة املالية
واملحاسبة ان تتسم باملرونة عند تخصيص املوارد املهمة التدقيق األوىل وذلك لتلبية احتياجات األنشطة غري
املتوقعة .ذلك أن اعامل التخطيط املفصل ونتائج أول عملية تدقيق ميكن ان يشري إىل الحاجة ألعامل إضافية.

توجيهات بخصوص ترتيبات االستالم:
	)56مبناسبة تحويل اعامل التدقيق الخارجي من مدقق إىل آخر ،للمدققني السلف والخلف مسؤولية مشرتكة
إلمتام عملية استالم سلسة .عندما يتم التعيني بصفة رسمية يقوم املدقق الخلف باالتصال باملدقق السلف
لالتفاق بخصوص اجراءات االستالم .ينبغي ان يتم اعالم املؤسسة بهذه الرتتيبات .يتقاسم املدقق السلف
املعلومات مع املدقق الخلف عىل األقل بخصوص ما ييل:
•منهجية واسرتاتيجية التدقيق املطبقة بالنسبة لتقارير تخطيط التدقيق،
•املجاالت التي متت تغطيتها خالل الفرتات املالية السابقة وبرنامج العمل بخصوص الفرتة املالية الحالية.
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•اهم املخاطر واالجراءات اإلضافية املتبعة ملجابهة تلك املخاطر عوامل الخطر التي تعترب جزءا من
التدقيق ولكن مل يتم اعتبارها مخاطر محددة.
•اهم القرارات التي تم اتخاذها للمعالجة املحاسبية واملسائل ذات الصلة والقرارات الهامة التي تم
أخذها بخصوص مسائل يف التدقيق.
•التواصل مع لجان التدقيق واللجان األخرى التي لها سلطة مامثلة وكذلك بشأن عمليات االحتيال
واألعامل غري القانونية باملؤسسة ،أن وجدت .وينبغي أن يشمل ذلك:
ــتقارير التدقيق يف صيغتها املطولة.
ــخطابات االدارة.
ــالتقارير الخاصة التي تم اعدادها لفائدة اإلدارة ومجالس اإلدارة.
•مجاالت االختالف مع املؤسسة بخصوص املبادئ املحاسبية واجراءات التدقيق ومسائل هامة
أخرى ،ان وجدت و
•املسائل العالقة بخصوص التدقيق واية مسائل أخرى ميكن أن يكون لها تأثري هام عىل عمليات التدقيق
املستقبلية ،أن وجدت.
	)57كام يشجع املدقق السلف عىل توفري امكانية الحصول عىل اوراق العمل اذا ما طلبت منه بصفة محددة.
يتم اعداد سجل رسمي لعملية االستالم واالحتفاظ به عىل التوايل يف ملفات املدققني السلف والخلف يتم ،يف
اطاره باألساس ،رسد الوثائق التي تم تسليمها واهم املعلومات التي تم توفريها شفاهيا .يف نهاية مترين عملية
االستالم ،يتم اعداد وثيقة االستالم يتم إمضاؤها من قبل املدققني السلف والخلف.
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توجيهات إضافية حول التدقيق عىل
املؤسسات الدولية

املقدمة:
	)58ينبغي أن تتم كل عمليات التدقيق عىل املؤسسات الدولية وفقا للمعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية
واملحاسب  ISSAlsأو اية معايري تدقيق دولية أخرى معرتف بها .بناء عىل ذلك فإنه يتعني عىل األجهزة العليا
للرقابة واملدقق الذي يتم تعيينه متابعة التغيريات التي تحصل عىل معايري التدقيق ذات الصلة.
	)59عند االعداد ملهمة التدقيق يتعني عىل املدققني االطالع عىل القواعد واللوائح املالية والتأكيد عىل أن
املؤسسة قادرة عىل رفع تقاريرها باالعتامد عىل إطارها املحاسبي.
	)60توفر األقسام التالية توجيهات إضافية خاصة حول املجاالت التي تقتيض فيها ظروف معينة للمؤسسات
الدولية اهتامما أوسع.

تقييم املخاطر واألهمية النسبية:
	)61ينبغي عىل املدقق تقييم املخاطر واألهمية النسبية بالتوافق مع املعايري معتمدا يف ذلك عىل:
•املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة « ISSAl 2300التخطيط لعملية الرقابة عىل
البيانات املالية»
•املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة « ISSAl 2315تحدید وتقييم مخاطر األخطاء
الجوهرية وتقييمها من خالل فهم الهيئة الخاضعة للرقابة وبيئتها»
•املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة « ISSAl 2320املادية يف التخطيط للعملية
الرقابية وتنفيذها» و
•املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة « ISSAl 2330أجوبة املدقق للمخاطر املقدرة»
وكذلك طبيعة املؤسسة موضوع التدقيق .ميكن كذلك اعتبار بعض املخاطر اإلضافية ،مثل عدم دفع
الدول األعضاء ملساهامتها ،التداول بالعملة األجنبية ،معاشات التقاعد والتزامات أخرى للموظفني.
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مهام التدقيق اإلضافية:
	)62ينبغي أن تربز أعامل التخطيط والرقابة املالية املجاالت املعنية برقابة األداء وا أو رقابة اإللتزام بالنسبة
لتدقيق السنة الحالية أو السنوات القادمة .ميكن أن تستوجب هذه املراجعات موارد إضافية التي قد
تستدعي االتفاق بشأنها مع مجلس اإلدارة كجزء من إعداد ميزانية املؤسسة الدولية (أنظر الفقرة 46
بخصوص البند املتعلق مبهامت التدقيق الخاصة بطلب من مجلس اإلدارة) .التوجيهات املتعلقة باملخاطر
والنسبية الخاصة برقابة األداء ورقابة اإللتزام تم عرضها يف:
•املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة « ISSAl 3000مراجعة األداء».
•املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة « ISSAl 4000معيار مراجعة االلتزام».

تحليل البيانات املالية:
	)63بالنسبة لبعض املؤسسات الدولية تكون البيانات املالية والوثائق املصاحبة واسعة جدا نظرا ألهميتها الخاصة
وبناء عىل الطلبات املقدمة من قبل مجلس اإلدارة عىل مر السنني .ميكن أن تحتوي هذه الوثائق عىل تحاليل
احصائية جداول زمنية لبعض مؤرشات األداء وجداول طويلة األمد التي ليست لها عالقة بالبيانات املالية.
ينبغي عىل املدقق الخارجي أن يتفحص بعناية الوثائق ويحدد إن كانت متثل جزءا من البيانات املالية
والتقرير املايل ،وإال فإنه ينبغي عىل املدقق أن يستبعد هذه الوثائق من مجال ابداء الرأي يف التدقيق.

رفع التقارير:
	)64يرفع تقرير التدقيق حول املؤسسة الدولية دامئا إىل مجلس اإلدارة .ميكن أن تقتيض القواعد واللوائح املالية أن يرفع
املدقق تقريرا شامال حول مسائل خاصة .وميكن أن يحتوي ذلك عىل نتائج الرقابة عىل األداء التي تم انجازها ،حاالت
الغش أو حاالت مشبوهة وخسائر .ينبغي عىل األجهزة العليا للرقابة أن تضمن أن املواد املدرجة بالتقرير الشامل
ال تلقي بصفة غري مقصودة ،شكا حول رأي املدقق بخصوص البيانات املالية .ينبغي كذلك عىل املدقق الخارجي
أن يعتمد أفضل طريقة لتفسري نتائج التدقيق ملجلس اإلدارة الذي ميكن أن يتكون من ممثلني لديهم خلفية حول
املواضيع الفنية للمؤسسة كام ميكن أن تكون املسائل اإلدارية والحوكمة املؤسسية غري مألوفة لديهم.

تقييم ترتيبات التدقيق الخارجي:
	)65ميكن أن يكون اعداد ترتيبات التدقيق الخارجي للعديد من املؤسسات الدولية قد تم وضعها منذ احداث
املؤسسة كام ميكن ان ال تكون قد متت مراجعتها أو تغيريها منذ ذلك التاريخ ،حتى وان كان حجم وطبيعة
املؤسسة قد تغري بشكل كبري .بالرغم من أن اعداد ترتيبات تدقيق مالمئة يبقى مسؤولية املؤسسة ،فإنه من
املهم للمدقق الخارجي ان يقيمها بصفة منتظمة بالنظر إىل الرتتيبات املويص بها .وينبغي عىل املدقق أن
يرفع كل نقاط الضعف إىل مجلس اإلدارة عند االقتضاء .تحدد الدليل االرشادي لإلنتوساي للحوكمة الرشيدة.
 GUID 5091مبادئ أفضل املامرسات اإلعداد ترتيبات التدقيق الخارجي.
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توجيهات حول دور لجان التدقيق عىل
املؤسسات الدولية

	)66تشتمل بعض املؤسسات الدولية عىل نظام لجنة التدقيق .توفر التوجهات التالية تفاصيل حول دور لجان
التدقيق وطريقة التعامل معها من قبل املدققني الخارجيني.
	)67تتكون عادة لجان التدقيق املستقلة من املدراء غري التنفيذيني الذين ليست لهم أية مصلحة يف املؤسسة
الدولية .الغرض األسايس من لجنة التدقيق هو ان تقوم مبساعدة مجلس االدارة يف ارشافه عىل املؤسسة
وذلك مبساءلة االدارة التنفيذية وكذلك التدقيق الداخيل واملدقق الخارجي .تتمثل خصائص لجنة
التدقيق يف ما ييل:
•أحد املكونات الرئيسية للحوكمة املؤسسية،
•تعزز سالمة التقارير املالية للمؤسسات من خالل املراجعة والتوصية ملجلس االدارة باعتامد البيانات
املالية املصادق عليها ،بعد بالتدقيق عليها من قبل املدقق الخارجي املستقل،
•تقدم مساهمة كبرية إىل محيط الرقابة وترتيبات الحوكمة من خالل تقديم املشورة لتدعيمها،
•تعترب أساسية للنزاهة وإدراك مصداقية ترتيبات الحوكمة للمؤسسة
•تعتمد عىل التقارير الرسمية للتدقيق الداخيل والخارجي لتقييم مدى مساعدة هذه التقارير عىل
تحسني األداء التشغييل للمؤسسة
•تعزز مساءلة االدارة.
•تضمن أن االدارة تستجيب لتوصيات التدقيق يف الوقت املناسب وبشكل فقال لتحقيق تغییرات إيجابية.
•تساعد عىل ضامن توفر آليات فعالة لطأمنة جميع أصحاب املصلحة حول ادارة املخاطر والحوكمة
والرقابة الداخلية ،و
•ترفع سنويا تقاريرها إىل مجلس ادارة املؤسسة الدولية حول نشاطها ونتائج عملها.
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	)68تكون هيكلة واجراءات لجنة التدقيق عادة كاآليت:
•عادة يرتأس لجنة التدقيق عضو مستقل غري تنفيذي ،تتكون لجنة التدقيق من ثالثة إىل أربعة أعضاء
غیر تنفيذيني ومستقلني ،يتم دعمهم عند الرضورة بناء عىل طبيعة وحجم املؤسسة،
•ينبغي أن تتوفر لدى أعضاء لجنة التدقيق الخربة يف مجال األعامل واالدارة املالية (واحد أو اثنان من
األعضاء تتوفر لديهم درجة عليا من الخربة يف مجال التدقيق)،
•ال يتقاىض أعضاء لجنة التدقيق أجرا ،غري أنه يتم تسديد مصاريفهم من قبل املؤسسة الدولية.
•تجتمع لجنة التدقيق من ثالث إىل أربع مرات سنويا ،عىل أساس كل  3إىل  4أشهر تقريبا .عموما يتم
ذلك بناء عىل فرتة رفع التقارير من قبل املؤسسة الدولية ويتم تكييفها وفقا لتوقيت عرض مخططات
وتقارير التدقيق الداخيل والخارجي.
•تسعى لجنة التدقيق لضامن حسن استعامل موارد ونتائج التدقيق ،و
•لجنة التدقيق ال تقوم بإنجاز أعامل التدقيق وال تعترب مستوا آخر للتدقيق.
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